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 چکیده  

مشکل است.  اختالل خواندن به  ینحل ا یاختالل خواندن  و ارائه راه ها یلدال یمقاله بررس ینهدف ا

شود. اختالل خواندن عبارت  یدانش آموزان م یلیتحص یمهارت مهم  باعث ضعف مهارت ها یکعنوان 

 ˛نوشتن ˛خواندن ˛ کردن صحبت ˛است از مشکالت قابل توجه در کسب و استفاده از گوش دادن 

عقب مانده  یلیدانش آموزان با اختالل خواندن از نظر تحص یشترباشد.  ب یم یابیزمهارت ار یااستدالل و 

کالس،مردود شده اند. و  یکسوم آنها حداقل در  یک یباتر از دانش آموزان همسن خود هستند .تقر

را با توجه به  یادگیریو  یاددهی یندکرده و عمال فرا یجادآموزش و پرورش ا یبرا یادیز یها ینههز

 یایخواندن ونوشتن در دن ینکهسازند .با توجه به ا یکند م یبرنامه درس یحوزه ها یرارتباط آن با سا

اختالل و اقدامات  یکودکان دارا یصاست تشخ یمهم و ضرور یلیتحص یازمهارت و ن یک یامروز

عدد ازجمله مشکالت مت صیلیتوان از بروز مشکالت تح یدانش آموزان م ینکمک به ا یمناسب برا

 یوکند یآموزش یها ینه، کاهش هز یرانفراگ تحصیلی افت ˛و پس از آن یلخواندن در دوران تحص

مقاله در جهت حل  ینا یها یافته ین. از مهمتر یدنما یشگیریو ..حل و  پ  یادگیریو  یده یاد یندفرا

و  یو اجتماع یعاطف ی،فضا آننوع اختالل ، شدت و ضعف  ییمشکالت  اختالل خواندن ، شناسا

مراحل حل  یدانش آموزان و اجرا  یداریحافظه د یو توانمند یتظرف ییدانش آموزان ، شناسا یفرهنگ

بوده و اطالعات مورد  یمقاله مرور یناست.. ا یدهگرد یفتعر یمتوال یمشکل خواندن  به صورت گام ها

 یو گردآور یهحوزه اختالل خواندن ته مقاالتمربوطه و  یود در کتاب هاموج  یاتآن براساس ادب یازن

 شده است.

 ن نوشت اختالل ˛درمان ˛تشخیص ˛اختالل خواندنواژگان کلیدی:  
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 مقدمه 

است .  اخیراً توجه زیادی به دانش آموزانی که چالش هایی در یادگیری فعالیت های آموزشی دارند متمرکز شده          

والدین، مربیان و پژوهشگران از همان اوایل دوره پیش دبستانی شاهد سردرگمی برخی از دانش آموزان در یادگیری مهارت 

 هموقعیتی ویژ 1اختالل یادگیری هحوز تمی شود، به همین جه هنوان تکلیف به آنها دادع های خواندن و نوشتن هستند که به 

  (1391˛عاشوری ، جلیل آبکنار).مال می شودع و جدید ا مقدی یها هدارد و در آن ترکیبی از اید

 عصب ابعاد بر یادگیری اختالل  تعریف در کرک .شد ارائه  2کرک ساموئل توسط 1963سال   یادگیری در اختالل اصطالح        

 (1391˛عاشوری ، آبکنارجلیل . )است کرده تاکید ها گذاری برون و فردی درون های تفاوت شناختی، روان شناختی، فرآیندهای

 یک به  که است کلی اصطالح یک  یادگیری ( اختالل1997یادگیری ) های اختالل ملی مشترک کمیته  تعریف طبق        

 نوشتن، خواندن، کردن، صحبت  دادن، گوش از استفاده و کسب در توجهی قابل مشکالت با آشکار اختالالت از گروه ناهمگن

     (1391˛)جانه و همکاراناست.  شده اشاره ریاضی هایمهارت یا و استدالل،

شان  از بهنجار بودن آنان است، هوش یو قد و وزنشان حاک یدارند، رشد جسم یعیکه ظاهری طب یکودکان ارندیبس         

ارتباط برقرار  نیریو مثل همساالن خود با سا کنندیکودکان بازی م ریمانند سا کنند، یصحبت م یخوب عادی است، به شیکماب

و از رفتار و اخالق عادی برخوردارند.  دهندیانجام م یبه خوب کنندیبه آنان واگذار م نیوالد را که ییکارها زیدر خانه ن کنند،یم

) ابوالقاسمی و .شوندیدچار مشکالت جدی م رندیبگ ادیو نوشتن و حساب  خواندن خواهندیو م روندیبه مدرسه م یوقت کنیل

 (1390 ˛همکاران

کودکان و  فیتوص یاصطالح برا نیآموزان ندارد. ادانش  یرآموزید ای یبا کم هوش یارتباط یریادگیاختالالت           

 ازمند یاختالل ن نیآموزان مبتال به ادانش گریدارند. به عبارت د یو بخصوص ژهیو یریادگی یکه ناتوان رودیبه کار م ینوجوانان

که  یآموزان متفاوت است. هر اختاللدانش ریسا یمعمول استفاده شده برا یهاوهیدر آموزش هستند که با ش یخاص یهاوه یش

چه خواندن و نوشتن و محاسبه از آن اریمع یهافرد با توجه به سن و آموزش و هوش، براساس آزمون  یلیتحص تیدر آن موفق

عزت نفس  ف،یضع  هیبا روح یریادگی یدارد که ناتوان امکاند .شوی م فیتوص یریادگیکمتر باشد، اختالل  اریبس رودیانتظار م

 یهانه یاختالل، ممکن است در زم نیهمراه باشد. بزرگساالن مبتال به ا یلیو افت تحص یاجتماع  یهاو کمبود مهارت نییپا

 ی روان پزشک  تاختالال ریبا سا یدر همراه یریادگیمواجه شوند. اختالل  یبا مشکالت جد یاجتماع  یسازگار ای یاستخدام

 (1396 ˛سعدی ). شودیم دهیکودک و نوجوان د

که در مشکالت  یبه عنوان افراد نیبا دانش آموزان و سپس والد میارتباط مستق لیمدرسه به دل انیو مرب نیمعلم           

 لیامروزه به دل رو،نیاختالالت اشاره کرد. از هم نیبه نقش آنها در رفع ا توانیهستند، م ریکودک و حل آن درگ یریادگی

اختالالت  ییبه شناسا ییابتدا انیو به خصوص معلمان و مرب نیدبستان الزم است تا والد نی در سن یریادگیاختالالت  وعیش

 (1396سعدی.  )بپردازند. یریادگی

تر از حد  نییپا یلیکارکرد تحص ،یعیطب یدر دانش آموزان شامل: بهره هوش رییادگاختالل ی های ویژگی ترین عمده        

در دروس مختلف، نداشتن  رییادگیسطح  نیتفاوت ب ،یلیهای تحص هیکند، تکرار پا شرفتیپ  ری،یادگیانتظار، سرعت کم در 

و  میشه). دامنه توجه است یها و مهارت ها و کوتاهیی توانا نیتفاوت قابل توجه ب ،یانعطاف در استفاده از راهبردهای آموزش

 (1389 دی،یهارون رش
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 از  کمتر مراتب به  خاص یادگیری  زمینه یک  در کودک پیشرفت که  است آن مستلزم  یادگیری اختالل های تشخیص کلیه      

 (1390˛.)ابوالقاسمی و همکاران شود روزمره زندگی فعالیتهای یا تحصیلی پیشرفت از مانع یادگیری ومشکالت باشد انتظار مورد حد

 

 یریادگیاختالل    اتیکوتاه به نظر  ینگاه

به توضیح هفت نظریه از مهم ترین در اینجا ما های ویژه در یادگیری وجود دارد ، نظریات مختلفی در مورد اختالالت یا نارسائی

 آنها می پردازیم .
مغز انسان سازمان فعالیتها برای رفتارهای مختلف متفاوت است . بعضی کارها مثل دیدن و  در : نظریه غلبه طرفی مغز  .1

عموال بیشتر  روال بدین گونه نیست و مشنیدن توسط هر دو قسمت مغز کنترل می شود در حالیه در برخی دیگر از مهارتها ،

های پیچیده دیداری  راست بیشتر در کنترل ساخت و ایجاد تشخیص نیمکره مهارتها توسط یک نیمکره مغز کنترل می شود .

 بزرگساالن  در کالمی مهارتهای برای مغز چپ نیمکره غلبه یا تسلط که حالی در دارد. نقش …و فرآیندهای غیر کالمی و 

( بر اساس کارهای تحقیقی در مورد چهل و یک پسر که 1975فریدمن ) گایرو . است داده نشان متعددی تحقیقات توسط

دارای نارساییهای ویژه در یادگیری هستند ، ممکن است دو نیمکره مغزشان با درجات مختلف رشد کند ، و سبب شود که 

حالی که این محققان معتقدند که نیمکره کودک نیمکره راست مغز خود را به عنوان مغز اصلی برای حل مسائل بکار ببرد ، در

 (1390˛.)غفوریراست برای یادگیری کالمی مناسب نیست

چون ورنر ، پیاژه ، و برونر معتقدند که رشد کالمی بعد از رشد غیر کالمی بوجود می آید . به  افرادی :نظریه شناخت گرایان  .2

قیده این دانشمندان اگر به دالیلی ارتباط و توازن رشد عادی عبارت دیگر رشد غیر کالمی زیربنای رشد کالمی است . به ع 

احتمال دارد آن سیستمی که بهتر رشد کرده است برای حل مسئله به کار کالمی و غیر کالمی بشکلی بهم ریزد یا قطع شود ،

 گرفته شود .

»من« خود را گسترش  این نظریه معتقدند کودک طبیعی با عملکردهای نظام عصبی سالم ،  طرفداران :  نظریه روانکاوان  .3

و تکامل می بخشد . این کودک از امکانات فراوانی برای خشنودی خود برخوردار است و با آگاهی از اینکه دیگران از    می دهد

 . او احساس رضایت دارند . خشنودی او افزایش می یابد

این نظریه معتقدند که کودکان با نارسائیهای ویژه در یادگیری دچار اشکال درتمرکز و  طرفداران: هی دامنه توجهنظریه کوتا  .4

 توجه و دقت اند .

بر چگونگی روند دریافت آگاهیها توسط کودکان و همچنین ماهیت کوششهایی که آنان  تاکید : نظریه فرابری آگاهی ها  .5

 در واقع هسته نظریه فرابری آگاهیها را تشکیل می دهد .مبذول می دارند ، برای شناخت جهان پیرامون خویش

این نظریه معتقدند که کودکان با نارسائیها ویژه در یادگیری کند تر از همساالن خود  طرفداران :نظریه تاخیر در رشد  .6

 (1390˛)غفوری. آگاهی ها و محرک های محیطی را در زمینه هایی خاص جذب می کنند

( در مقاله اش می نویسد : »با اینکه نظریه هایی مختلف که تاریخ مطالعه و تحقیقات 1976) 1هاستراک ی:نظریه چند عامل  .7

درباره نارسائی های ویژه در یادگیری را تشکیل می دهند و هر کدام توضیحات و علل گوناگونی را مطرح می سازند بسیار با 

ر اثر یک عامل بوجود می آید.« او پیشنهاد می کند که د پدیدهارزش اند ؛ در اکثر آن ها سعی شده است نشان دهند که این 

چون یادگیری فرآیند پیچیده ای است و عوامل مختلف ممکن است به آن آسیب زند ، بهتر است به جای نظریه های یک 

 ا به گروهر دکانهای ویژه در یادگیری را توضیح دهند ، این گونه کو عاملی که سعی شده است توسط آن ها تمام انواع نارسائی

  های متفاوت تقسیم کنیم تا نظریه های مختلف هر کدام ، یک گروه از این کودکان را شامل شود .
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                             انواع اختالالت یادگیری :                                                                                                      
 

 ( اختالالت یادگیری را به شکل زیر تقسیم کرد.1988) 1فیت هالیس

 
از:  اندمعموال انواع اختالالت یادگیری بر اساس حوزه های مهارتی یا ضعف های شناختی گروه بندی می شوند که عبارت

اختالل یک پارچگی  ˛اختالل یادگیری ویژه در ریاضی ˛اختالل یادگیری ویژه در نوشتن˛اختالل یادگیری ویژه در خواندن 

 (2006˛)فیگورا.اختالل پردازش دیداری و شنیداری ˛اختالل زبانی  ˛حسی یا دشواری های حرکتی ) کنش پریشی( 

درصد جمعیت دانش آموزی را در بر می گیرد و در پسران بیشتر از   22تا  12اختالل یادگیری به طور متوسط            

درصد  75متغییر است. به طور کلی اختالل خواندن رایج ترین اختالل است که حدود  1به  4تا  1به  2تران و به نسبت دخ

درصد از اختالل  17تا10اختالل های یادگیری را در بر می گیرد و شیوع آن در پسران سه برابر دختران است. اختالل ریاضی 

درصد کودکان با اختالل های  10تا  7است.  1به 6/1به دختران حدود  های یادگیری را تشکیل میدهد و نسبت پسران

.)سی و پنجمین گزارش ساالنه کنگره یادگیری اختالل نوشتن دارند . معموال شیوع اختالل نوشتن در پسران سه برابر دختران است

 ( 2016˛آموزش و پرورش ایاالت متحده
دارد. محققان  یصیتشخ یو مالک ها فیبه تعر یبستگ یارساخوانن وعیش زانیباورند که م نیاز محققان برا گروهی

اختالل ارائه دادهاند. اغلب  نیا یرا درباره فراوان یمتفاوت ارقام ،یمتفاوت از نارساخوان یها نییو تب فیوجود تعار لیمختلف بدل

 زان یدچار اختالل خواندن هستند که م مدرسه نیدرصد از کودکان سن 4حدود  زین کای. در آمراند رفتهیرا پذ %4محققان رقم 

درصد  9شده است که حداقل  اعالم درصد 11 رانیدر ا یریادگی یاختالل ها وعیش زانیدرصد است، م 0تا  2 نیآن ب وعیش

 ˛اگرچه آمار های مربوط شیوع اختالالت یادگیری متفاوت است . (2016˛)پارلمان آموزشی آمریکا.هستند یآنها مبتال به نارساخوان

آموزش و بهره گیری از راهبردهای توانبخشی   ˛ه زود هنگام مداخله های درمانیئاما شیوع اختالل خواندن باالست برای ارا

 دارای اهمیت است.   ˛توجه به این گروه از اختالل ها

 عوامل ایجاد کننده آن و شیوه تشخیص و درمان آن می باشد.هدف کلی پژوهش حاضر بررسی اختالل خواندن و 
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 اختالل خواندن  یمعرف

 ایه  کیه  یریادگیه را کهه در  یدانش آموزان یطوالن یاست. متاسفانه تا مدت ها ژهیاز اختالالت و یکیاختالل در خواندن 

کردند و بهه  یم یمعرف یعصب دهید بیو آس یمغز دهید بیآس ،یداشتند با اصطالحات معلول ادراک یجد مشکالت چند درس

 نی. در واقع استین حیکدام صح چیزدند که ه یبرچسب کودن، کم ذهن، عقب مانده و امثال آن م آموزان دانش نیاز ا یاریبس

در آن  نیو امثهال آن را بخواننهد و بنهابرا یاضه یس علوم، ردر یتوانند کتاب ها یدارند نم خواندن که در یافراد به علت مشکل

اختالل قابهل درمهان اسهت و آموزگهاران و  نیدهد ا یها نشان م ی. امروزه همه بررسشوندی روبه رو م یبا مشکالت زیدرس ها ن

 نیه از ا یاریممکهن اسهت بسه  یمشکل را حل کنند و حت نیتوانند ا یم باشند، اگر به دانش و حوصله الزم مجهز نیوالد یحت

 (1390˛و همکاران  ی.)ابوالقاسم ابندیدست  یریچشمگی ها شرفتیمتعدد به پ  یها نهیدانش آموزان در زم
بهداشت و مسائل مربهوط بهه  ه،یتغذ ،یاقتصاد ،یخانوادگ ،یبا مسائل فرهنگ یکودکان، ارتباط تنگاتنگ یریادگی مشکالت

برند.  یرنج م ییزهایچ ای زیکنند، مطمئناً از چ یدرمان مراجعه م یبرا نشیوالد ایدانش آموز  یدارد. وقت …وی آموزش طیمح

اسهت. کودکهان بها  یاضه یو ر نوشهتنی از مشکالت در حوزه هها شیمشکالت خواندن ب ،یریادگی. در دانش آموزان با اختالل 

توجه آنهها کوتهاه  دامنه کنند، جادیاز لغات ا یینایب رهیدا کیخود  یبرا ستندیبه خواندن ندارند، قادر ن لیتما ،یریادگیاختالل 

در  کننهد،ی مه  یو کهم جراته  یاقتیلی ب ،یدیدارند، احساس ناام یلیاست، در تمرکز مشکل دارند، معموال در مدرسه افت تحص

 را هنگام خواندن حرکت شانیکه چشم ها نیا یشوند، به جا یدچار لکنت م یگاهکنند و  یم دیترد یو کالم یخواندن شفاه

خوانند، به نقطهه ی م کنواختیو لحن  دهیکش یخوانند، به زحمت و با صدا یدهند، کلمه به کلمه م یسرشان را تکان م دهند،

زنند،  یحدس م ییبا عناصر آوا رمرتبطیو غ  یبا محتو رمرتبطیلغت غافلند، واژه ها را غ  یو از توجه به معن ندارند توجه یگذار

 صیو تشهخ زیه دارنهد، فاقهد تم ی فیضهع یداریو شن یداریکنند، حافظه د یتکرار م ایجا  اند جابه خوانده را که تازه یکلمات

بهه  یافراطه  یکه نگهرش منفه  نیا ایآورد و  یار مدر مدرسه به آنان فش تیموفق یبرا یخانوادگ طیهستند، مح یداریشن یکاف

ممکهن  (1396˛)سعدیدهند . یبروز نم یمناسب یشخص یو در مدرسه سازگار ندارندی کاف یعملکرد مدرسه دارند، رشد اجتماع 

انجام نداده اند، ممکن است فکهر کننهد در  یرا در مورد فرزندشان به خوب فشانیگناه کنند، فکر کنند وظا احساس نیاست والد

فرزندشهان  یریادگیکرده اند، ممکن است تصور کنند مردم آنان را به خاطر مشکل  یادیز یغفلت ها فرزندشانی دوران باردار

نسهبت  نیآنان را فراهم کرده است و بنابرا یممکن است تصور کنند فرزندشان موجبات سرشکستگ نیهمچن کنند . یم ریتحق

 یافراط تیوجود اختالل در او، حما لینسبت به فرزند به دل یکنند، ممکن است به علت دلسوز خصومت ه فرزندشان احساسب

 زیه مبالغهه آم انیه حقارت و ننگ است، بهه ب یکه در نظر آنان نوع  یزیسرپوش گذاشتن بر چ یبرا ممکن است رند،یگ شیدر پ 

 جههیدرمان مشکل داشته باشند، ممکن است بهه نت نهیممکن است درباره هز نیهمچن خود و فرزندشان بپردازند. یها تیموفق

فاش خواهد کرد و ممکن اسهت دانهش آمهوز  ییمشکل آنان را در جا درمانگر کار درمان مطمئن نباشند، ممکن است فکر کنند

 سهونیاد و توماس نینشتیچون نلسون راکفلر، آلبرت ا یموفق اریسو ب مشهور .افراددناختالل خواندن خود را سرزنش کن یدارا

 (1390˛و همکاران  ی.)ابوالقاسم بوده اند یریادگیاختالل  یدارا

خوانهدن  یریادگیدر  دیاز اشکال شد ورکیوین التیو فرماندار ا کایمتحده امر االتیجمهور ا سیمعاون رئ 1راکفلر نلسون

مشهکل او را وادار کهرد در  نیشد و ا یدر مدرسه م یاو در خواندن مانع کسب نمرات خوب و فیضع اریبس ییتوانابرد. یرنج م

 یتها سهه سهالگ یاضه یو ر کیه زینابغهه ف نینشهتیآلبرت ا نیرا حفظ کند. همچن شیها یتمام سخنران اشی اسیطول حرفه س

کهرد و  یبه کلمات آن جملهه فکهر مه  دیاپاافتاده، ابتدا ب شیجمالت پ  یهر جمله حت انیبی برا یصحبت نکرد و تا هفت سالگ

او دشهوار بهود و  یدرس حساب برا یمدرسه به استثنا فیکرد. انجام تکال یم کلمات، جمله را آرام با خود تکرار بیپس از ترک

 خهورد، ینمه  یکهار چیمعتقد بود او به درد هه  شیاز معلم ها یکی که ییاز درس ها را نداشت، تا جا کی چیه یریادگی ییتوانا

شهد و  یمه  یو نهاقص العقهل معرفه  جیگه  ،یعیرطبیاش غ  یدر دوران کودک زین ییکایمخترع، مبتکر و نابغه امر سونیاد توماس

س و هان یقیبتهوون و موزارت نوابغ موس ،یسنیوالت د ،ینچینوابغ چون لئوناردو داو گری. د زد می (احمقبرچسب) پدرش به او
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مشهکالت  یتوان باور داشت نه تنهها افهراد دارا یاختالل خواندن داشته اند . پس م یمعروف همگ سندهینو 1اندرسن نیستیکر

برخوردار باشهند و در  یدرخشان یاز آنان از استعدادها یممکن است برخ یرا حل کنند، بلکه حت شان توانند مشکلیم خواندن

 (2007˛)استوتدهند . نشان  نبوغ شان را یمختلف یها نهیزم
 یمدرسهه ا یکودکان به خهاطر عملکردهها نیا باًیموضوع اشاره شده که تقر نیبه ا (2004)و همکاران 2مارتندر مطالعه 

دارد کهه در سهطوح  یبه افراد ازیباالست و ن یو با تکنولوژ ینیماش یایدن کیامروز ،  یایشوند . دن یخارج م مدرسه از فیضع

حفظ شغل اسهت .  یطور برا نیو هم یدر حوزه شغل یبازآموز یبرا یدیابزار کل کیخواندن  یی. توانا دارند قرار یآموزش یباال

 یامهدهایخوانهدن پ  یاست . ناتوان یریادگیدانش آموزان ناتوان در  یبرا یعمده ا یلیتحص مشکل خواندن یبه هر حال ، ناتوان

   (2004˛)وینیستوندارد  یدر زندگ تی، استخدام و موفق یلیتحص شرفتیدر مورد پ  یجد اریبس

 نییهوش پا ابی، در غ  فیو فهم ضع نادرست شناخت واژه ها ، خواندن کند و یبرا ییاختالل در خواندن با نقص در توانا

خوانهدن  یهها یناتوان فیتوص یبرا از برچسب ها یشود . در گذشته از انواع گوناگون یقابل مالحظه ، مشخص م ینقص حس ای

واژه مربهوط بهه رشهد  یکهور خواندن و یخواندن ، ناتوان ی، عقب ماندگ یشیتوان به خوانش پر یاستفاده شده است از جمله م

با حهذف  اشتباهات نیشوند . ا یم یات متعدداشاره داشت . کودکان مبتال به اختالل خواندن در هنگام خواندن مرتکب اشتباه

در  خصهوص حروف از نظر شکل و اندازه بهه نیب کیکودکان در تفک نیشود . ا یدگرگون ساختن کلمات مشخص م ای، افزون 

 و طول خطوط با هم تفاوت دارند دچار اشکال هسهتند . سهرعت خوانهدن آنهها کهم و ییفضا یابیکه فقط از نظر جهت  یحروف

 یاز متن چهاپ  یسیرونو یمتناسب با سن برا ییبا حداقل فهم همراه است . اکثر کودکان مبتال به اختالل در خواندن ، توانا غالباً

 یمه  شیخوانهده شهوند پهس و په  دیه را کهه با یکودکان حروف نیهستند . ا فیکردن ضع یهمه آنها در هج باًیتقر اما .را دارند

در بهه خهاطر آوردن و عهدم  ییراست است . نارسا ایچشم به سمت چپ  یبیکامل حرکات تعق تیتثب خوانند که علت آن عدم

. اکثر کودکان مبتال بهه اخهتالل در  اوردیبه خاطر ن یحروف را به خوب یفرد اسم و صدا که شود ی، موجب م یاستمرار فراخوان

را  یکه زبهان نوشهتار ییکنند . اضطراب آنها در مقابل تقاضاها یم زیآن پره از ند وندار یخواندن ، از نوشتن و خواندن دلخوش

کننهد ممکهن  ینم افتیدر یکمک یدر خواندن که آموزش ها اختالل . اکثر کودکان مبتال به ابدی یم شیکند ، افزا یم جابیا

 یتهر مه  قیه احساس هها عم نیشوند . با گذشت زمان ا ریتحق از آن دچار احساس شرم و یناش أسیاست از شکست مستمر و 

 (2010 ˛)بیگینی. نشان دهند نییپا نفس به اعتمادکند و  دایپ  یافسردگ ایگردند . کودک بزرگ تر ممکن است خشم 

و آمهوزش  یعه یبههر طب داشهتن ههوش رغمیعل اختالل خاص خواندن است که کودکان مبتال ینوع  یتحول 3ینارساخوان 

از اخهتالل خوانهدن  ینهوع  یاکتسهابی خواندن دچار مشکل هستند. نارسهاخوان نهیآشکار در زم یحس ییمناسب و فقدان نارسا

. اخهتالل خوانهدن  انهد بوده برخوردار یعیخواندن طب ییشده است که قبالً از توانا جادیا یدر افراد یمغز بیاست که براثر آس

 حسهب از حد مهورد انتظهار بهر نترییخواندن پا شرفتیکه در آن پ  یشده است: حالت فیتعر نیچن 4TR-IV-DSM یبرمبنا

روزانهه مسهتلزم خوانهدن  یها تیفعال ای یلیتحص تیمانع موفق یادیز زانیاختالل به م نیسن، آموزش و هوش کودک است. ا

 (1396˛)اکبری .شودیم

 یاز آن حهد شیخواندن ب یناتوان زانیم ،یحس ای یاختالل عصب کیدر صورت وجود  DSM-IV-TR یمالک ها طبق

 یریکه مشکل فراگ یدرصد دانش آموزان 80 بایدهند که تقر یمارها نشان مآ.  شودی م دهید گرید اختالالت است که معموالً با

حجهم  نیشهتریاسهت و طبعها ب یریادگیه اخهتالل  نیعتریاختالل خواندن شها نیدارند؛ بنابرا مشکل دارند، در واقع در خواندن

 5ی آیهومیبه خود اختصاص دهد .متخصص علوم اعصاب شهناخت دیبا زیرا ن یتخصصی مداخله ا یو برنامه ها یخدمات آموزش

 

است رسیده چاپ به آمریکا پزشکی روان انجمن توسط سال در که روانی اختالالت وآماری  تشخیص ی راهنمای
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رو  نیه افراد، خانواده ها و جامعهه داشهته باشهد، از ا یتواند برا یمی ادیز یامدهایخصوص اظهار کرد: اختالل خواندن پ  نیدر ا

 (2008˛)آیومیدارد . یادیز تیمشکل اهم نیتوجه به رفع ا

فرد  یبرا ینوع اختالل است و مشکل چندان نیتر بیکم آس ،یاضیر اینوشتن  ،یریادگی در داد: اختالل  حیتوض انیابهر 

دانش  لیتحص هیخواندن پا رایشود ز یدر تمام دروس با مشکل مواجه م دارد که در خواندن مشکل یکند اما فرد ینم جادیا

 ی که برا یگریمساله د نیادامه داد: همچن یخواهد شد . و یمشکالت دچار زیخود ن یاست و به تبع آن در تمام مراحل زندگ

سرزنش  ای هیمعلم او را تنب نکهیا ایاست مسخره شود  ممکن خود یها یهمکالس یاست که از سو  نیا د،یآ یم شیافراد پ  نیا

 زه یشود و عالقه و انگ جادیاو ا یبرا زین یجانیه که دارد، مشکل یشود که عالوه بر مشکل شناخت یمساله باعث م نیکند؛ ا

ندارد .  یریادگیتوان  و مدرسه رفتن و اعتماد به نفس خود را از دست بدهد و تصور کند که استعداد یخود را برا
 (1383˛)ایروانی

 

 اختالل خواندن و انواع آن

 : تبر سه نوع اس یریادگیدر کودکان با اختالل  خواندن ها، مشکالت یبر اساس قانون آموزش افراد با ناتوان

 حروف و کلمات می شود. ˛روابط بین صداها در درک یدشوار له شامپایه ک خواندن مشکالت -1

 دقیق خواندن و طرز بیان درست می شود. ˛مشکالت روانی خواندن که شامل خواندن با سرعت مناسب -2

 (2010˛)شویتزمشکالت درک خواندن که نوعی ناتوانی در فهم معنی کلمات و عبارات است -3

باست انجام شده  کلیها توسط ما یطبقه بند نیاز ا یکیاز اختالالت خواندن ارائه کرده اند که  یمختلف یها یطبقه بند

 (1390˛)حمیدی .کند یم میرا که دچار اختالل خواندن هستند، به سه دسته تقس یباست افراد کلیاست. ما

 

که اختالل خواندن  یگروهاول گروه 

افراد مجموعه لغات  نیدارند. ا ییآوا

را در ذهنشان  یو قابل توجه ادینسبتاً ز

کردن آنها  یکرده اند اما هج رهیذخ

 است.  فیضع

هستند که اختالل  یافراد دوم گروه

 یگروه م نیدارند، ا یدهیخواندن ا

کنند اما در ساختار  یم یخوانند و هج

 لغت اشکال دارند. یینایب

که مشکل هر دو  یافراد سوم گروه

 گروه را دارند.

 

 

 خواندن درمان اختالل  یگام ها

 تیباشد که موفق دهیرس یاز انسان دوست یگام عشق درمانگر به انسان ها است. اگر درمانگر به درجه ا ناولی – اول گام

)ارخودی قلعه .برخوردار است تیموفق یبرا یخودش بداند، از پشتوانه بزرگ یبرا یروح یتکامل و ارتقا یمراجعه کننده را نوع

 (1395 ˛یئ نو

 یاختالل خواندن باشد. جمالت یفرد دارا یرایگرم پذ یخوب و با استقبال اریرابطه بس جادیبا ا دبای درمانگر – دوم گام

آنان را کاهش  یتواند اضطراب ها می …حالت چهره و اندام، لحن و تن صدا و د،یگو یکه درمانگر هنگام مالقات با آنان م

 (1395 ˛یئ )ارخودی قلعه نو دهد .

آنان شروع به  یکنند. وقت انیاز آنان بخواهد علت مراجعه را ب دیارتباط خوب با برقراری از پس درمانگر – سوم گام

 یبدن صورت م یبلکه با تمام ردیگ یبه آنها گوش دهد. گوش دادن فعال فقط با گوش صورت نم یکنند، به خوب یصحبت م

 (1395 ˛یئ )ارخودی قلعه نو در نظر دارد. ندهیاست که گو یبدرست و کامل همان مطل دنی. گوش کردن خوب، شنردیگ

. پس میاو به دست آور یخانوادگ ستمیرا از مراجعه کننده و س یمرحله الزم است اطالعات ضرور نای در – چهارم گام

 یبه خاطر کسب اطالعات از اوضاع و اصول مراجعه کننده در مدرسه، الزم است پرسشنامه مناسب ن،یپرسشنامه والد لیاز تکم

 (1395 ˛یئ )ارخودی قلعه نو .میمعلم دانش آموز ارسال کن یبرا



 

8 

 

 یندارد. برا یذهن یمطمئن شد کودک عقب ماندگ دیپرسشنامه با قطری از الزم اطالعات کسب از پس – پنجم گام

 (1395 ˛یئ )ارخودی قلعه نو استاندارد شده استفاده کرد. یهوش یتوان از آزمون ها یم نانیاطم نیکسب ا

 یاز تخصص ها یو مشاوره متشکل از گروه ییدر مراکز راهنما یریادگی مشکالت درمان است بهتر – ششم گام

سنج،  ییسنج، گفتاردرمانگر، شنوا روانپزشک، متخصص مغز و اعصاب، متخصص روان دیگروه با نی. در اردیمختلف صورت گ

حضور داشته   یریادگیو متخصص درمان اختالالت  یتیترب سروانشنا ،یمددکار اجتماع ،ینیسنج، مشاور روانشناس بال یینایب

 (1395 ˛یئ )ارخودی قلعه نو .شود یگروه طراح یهمه اعضا دییبا تا یباشند و برنامه درمان

 ،یریادگیمختل در  انیبرقرار کند. غالب درمانجو یداشته باشد با درمانجو رابطه حسنه ا یسع دبای درمانگر – هفتم گام

عزت نفس شان را  ان،ینامناسب اطراف یآنان و اظهارنظر ها یریادگیمشکل  یعنیداشته باشند،  یفیممکن است خودپنداره ضع

و  مانهیصم یدرمانگر پس از سالم و احوالپرس لیدل نیباشند به هم داشتهاز برچسب خوردن هراس  ایکاهش داده باشد 

 (1395 ˛یئ)ارخودی قلعه نو کند. انیدرمانجو را ب یها یدرت و توانمندکند محاسن و نقاط ق یسع دیارتباط با یبرقرار

دو متن  دیدر خواندن با یریادگیمشکل  زانیم جهیخواندن و در نت ییتوانا زانیو سنجش م یابیارز برای – هشتم گام

 یم لیکه دانش آموز تحص یا هیشده در پا سیتدر یدرس ها زانیشود. انتخاب متن به م هیدانش آموزان ته یاز کتاب فارس

 (1395 ˛یئ )ارخودی قلعه نودارد.  یکند بستگ

 تیو کم یدارد که چگونگ ازین یاریو مع زانیدرمان به م یو طراح صیتشخ  یمرحله، درمانگر برا نای در – نهم گام

برنامه درمان با  یطراح رایبخش مربوط به کار درمان است ز نیتر قیبخش دق نیمشکل دانش آموز را مشخص کند. در واقع ا

 (1395 ˛یئ )ارخودی قلعه نو .ردیگ یصورت م یگذار صیتشخ نیبه ا تیعنا

 زانیدرمان برداشته شده است. پس از مشخص کردن نوع و م یبرا یمهم اریعلل اختالل گام بس صتشخی با – دهم گام

 یبرنامه درمان دیهر کدام با یو برا ستندین کدستیشود که آنان  یمشکالت خواندن مشخص م یاز افراد دارا یمشکالت تعداد

 (1395 ˛یئ )ارخودی قلعه نو . دیتدارک د یی ژهیو

و  ییساده و ابتدا اریبس دیدرمان با لیشود. وسا یدرمان فراهم م یالزم برا طیمرحله ابزار و شرا نای در – ازدهمی گام

 (1395 ˛یئ )ارخودی قلعه نو بتواند از آنها استفاده کند. زیقابل دسترس باشد تا کودک در خانه ن

که دارد به اطالع  یدانش آموز و مشکالت آموزش تیالزم است وضع درمانی برنامه طرح از پس – دوازدهم گام

 (1395 ˛یئ )ارخودی قلعه نو استفاده کرد. انیدانش آموزان و درمانجو یتوان برا یم زین یبرسد. از کتاب درمان نشیوالد
درمان به دست  یروشن دگاهیشود و درمانگر د یدوازده گام، نوع مشکالت دانش آموزان در خواندن مشخص م مودنیاز پ  پس

 .آورد یم

 بررسی گام به گام روش های درمانی

 .خوانی وارونه یا خوانی آینه-1

 (.دور) کلمه بجای( رود)کلمه خواندن: مثال

 :درمان  های  روش :علل

 .چشم حرکات ناکافی رشد •

 راست  یا برتری چپ) مغزی نیمکره غلبه عدم •

 (.برتری

 باعث کلمه یا حروف مکان که وضوع این درک عدم •

 .کند تغییر کلی بطور کلمه یا جمله که میشود

 .ناکافی رشد •

 .نامناسب وآموزش تدریس •

 بر تاکید خواندن به مربوط فعالیتهای فصول تمام در •

 تاکید ریاضیات در) نمایید چپ به راست از آموزش

 (.باشد می راست به چپ از

 واز بپوشانید کارت یا انگشت با را جمله یا کلمه •

  جمله  یا کلمه از قسمتی تدریج به بخواهید کودک

 را شود، می برداشته آن روی از دستتان که را

 .بخواند
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 . دقتی وبی توجه وعدم خوانی تند •

 اختالل  است ممکن آن علت شدید خیلی موارد در •

 باشد. عصبی سیستم در

 .جمله یا زیرکلمه خط کشیدن •

 زیرکلمه را خود تا انگشت دهید آموزش را کودک •

 هماهنگ دستش با را خود خواندن بگذاردوسرعت

 .کند

 که کلماتی زیر چپ  به راست از فلش کشیدن •

 .دارد مشکل آنها خواندن در کودک

 کودک واز بنویسید تخته روی بر را ای کلمه •

 انگشت با حروف تعقیب با همزمان که بخواهید

 .بخواند بلند را ها آن ،صدای

 کنید استفاده برجسته وحروف مغناطیسی ازتخته •

 با حروف کردن لمس از بعد بخواهید کودک واز

 .بخواند را انگشتان،کلمه

 مکانی ترتیب اهمیت به را کودک توجه اینکه برای •

 کودک که را ای ،کلمه کنید جذب کلمه در حروف

 خواند می برعکس که ای کلمه باالی در دارد اشکال

 خط کشیدن با که بخواهید کودک واز ،بنویسید

)مرجان  .کند وصل پایین حروف به را باال ،حروف

 سلیمانیان(

 ( جاگذاری)حروف یا کلمات کردن حذف-2

 اسانمی نویسد  انسانمثال : بجای کلمه 

 :درمان  های  روش :علل

 از کلمه صحیح تلفظ در وناتوانی کلمه شناخت عدم •

 .صداها تجزیه طریق

 علت های تشخیص خواندن: برای نادرست عادات •

 وسپس بخواند تا بدهید کودک به را متن یک فوق،

 تعداد مورد هردو ودر بدهید او به تر ساده متن یک

 تعداد اگر.نمایید یادداشت را شده حذف کلمات

 بود،نتیجه  یکسان متن دو هر در شده حذف کلمات

 نادرست عادات بدلیل کلمات حذف که میگیریم

 درمتن کلمات تعداد اگرحذف ولی.است کودک

 عدم آن ،علت بود قبلی متن از بیش تر ساده

 این در که باشد می کودک توسط کلمه شناخت

 تمرین او با را صداکشی و بخش باید صورت

 آموزشی  برنامه جزو وصداکشی بخش اگر حتی)کرد

 (.نباشد

 کرده حذف که ای  کلمه به کودک توجه جلب •

 . کلمه آن ونیزاصالح

 انگشت ویاگذاشتن(فلش) راهنما کاغذ از استفاده •

 . زیرکلمه

 متن سایرکودکان همراه به میبایستی کودک •

 .کند می اوکمک خوانی روان به کار این.رابخواند

 پرهیزشود و آموزان دانش بین رقابتی ازفعالیت های •

)مرجان  .نشوند یکدیگر مقایسه با هرگز آنان

 سلیمانیان(

. 
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 کلمات روی زیاد ومکث خواندن کلمه به کلمه-3
 تنهایی به خواندن سرعت.ندارد کافی تسلط جمله وساختار کلمات آموزروی دانش که است این بدلیل کلمات روی زیاد مکث)

 (.کند اضطراب تولید مگراینکه نیست اختالل

 :درمان  های  روش :علل

 کلمه          شناخت عدم •

 مطلب          درک در اشکال •

 خواندن هنگام به نادرست عادات •

. 

 .آموز دانش خواندن جهت آسانتر های متن انتخاب •

 . ساده داستان های کتاب از استفاده •

 معمول کلمات شناخت در کودک توانایی بردن باال •

 .ومتداول

 که صورت این به) تصویر با همراه کارت از استفاده •

 لغت سپس بنویسید آن تصویر زیر را آشنا نا کلمه

 (.ببرید کار به کلمه در را جدید

 بخواند را داستان دهیدتامتن اجازه کودک به •

 .کند اجرا نمایش بصورت را آن وسپس

 ومورد مهیج داستان های تا دهید اجازه کودک به •

 .بخواند بلند صدای با را عالقه

  مرتباتکرار  را واشعار متن تا آموزبخواهید دانش از •

 .کند

 بصورت را کتاب تامطالب بخواهید آموزان دانش از •

 )مرجان سلیمانیان(.بخوانند گروهی

 

 

 نتیجه گیری :بحث و  

اختالل درهردانش آموز منحصربه فرد است وسطوح مختلفی از مشکالت رادر بر میگیرد.این اختالالت نشانه های خاص 

خود را دارند که نوع درمان خاصی را می طلبند.این مشکالت باید دریک مدت زمان خاصی بررسی شوند وباتوجه به مشکل 

رای کمک به پیشرفت این دانش آموزان راه کارهایی را با توجه به تکالیف مشخصی داده شوند .معلمان و والدین هم باید ب

شناسایی عادات نادرست خواندن ˛برقراری ارتباط مناسب  ˛موقعیت و شرایط روحی روانی و اجتماعی از قبیل شناخت کلمات 

 تدریس و آموزش مناسب ارائه دهند و اجرا کنند. ˛
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